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Ügyiratszám: 7255-3/2010.  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. november 23-án tartandó ülésére.  
 
N a p i r e n d :  Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye. 
 
E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület elmúlt ülésén hozott döntése a értelmében I. ütemben kitűzésre ke-
rült a Lengyeltóti Temető utca, Zsigmondi utca, a Ny-i temető területe, valamint a 3 db parkolónak 
kijelölt temető előtti ingatlan. A kitűzés alapján az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok sarokpont-
jainak pontos helyét beton tömbökkel megjelöltük.   
 
II. ütemben célszerű lenne kitűzetni a tatárvári utat, hogy az út rendbetételéhez tudjuk annak pon-
tos helyét, illetve az utat illegálisan használókat tudjuk felszólítani, továbbá a K-i temető, a régi 
temető, valamint a zsidó temetők pontos telekhatárait, melynek elvégzésére az árajánlatot Gimesi 
Attila földmérő elkészítette.    
 
Gimesi Attila a kitűzésre a következő árajánlatot tette:  

• K-i temető kitűzése   50.000.- Ft 
• Régi temető kitűzése   30.000.- Ft  
• Zsidó temető kitűzése  20.000.- Ft  
• Tatárvári út kitűzése (kb. 140 pont) 80.000.- Ft 
 
• + hrsz.-ként földhivatal adatszolgáltatási díj   

 4 hrsz.  12.000.- Ft  
 
Az árajánlat megérkezése előtt kiderült, hogy a zsidótemetőt az egyházközség kitakarította, kitisz-
tította, valamint körbekerítette, emiatt kitűzése nem szükségszerű.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy II. ütemben a Lengyeltóti K-i temetőt (34.hrsz.), a régi 
temetőt (080/26. hrsz.), valamint a tatárvári út (3094/2., 3128. hrsz.) kitűzését Gimesi Attila fonyó-
di földmérőnél rendelje meg. 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete II ütemben az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Lengyeltóti, K-i temető (34. hrsz.), a régi temető (080/26. hrsz), valamint a tatárvári út 
(3094/2., 3128. hrsz) ingatlanok telekhatár-kitűzését Gimesi Attila fonyódi földmérőnél megrende-
li. A kitűzés költségét -172.000.-Ft-ot- a Képviselő-testület a költségvetési tartalékkeret terhére 
biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az ingatlanok kitűzé-
sének megrendelésére.      
 
2./ 1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete II ütemben az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő Lengyeltóti, K-i temető (34. hrsz.), a régi temető (080/26. hrsz), valamint a tatárvári út 
(3094/2., 3128. hrsz) ingatlanok telekhatár-kitűzését nem rendeli meg.  
 
Lengyeltóti, 2010. november 15.                             
 
                                                                                                        Zsombok Lajos  
                                                                                                          polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               


